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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és minket választott. 

Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát 

biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket 

biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. 

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. 

A termék tesztelt és megfelelt a BS EN14988:2017+A1:2020, EN 12790:2009 szabványnak. 

Figyelmeztetések az etetőszékhez: 

Fontos! Olvassa figyelmesen és tartsa meg a leírást a jövőbeni felhasználásra 

Figyelmeztetések: 

- Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Mindig használja a biztonsági öveket. 

- Leesés veszélye: Előzze meg, hogy gyermeke fel tudjon mászni a termékre. 

- Csak akkor használja a terméket, ha minden eleme helyesen van rögzítve. 

- Ne használja a terméket nyílt láng vagy más forró felületek közelében. 

- A termék eldőlhet, ha gyermeke az asztalhoz vagy más felülethez nyomja a lábát. 

- Ne használja a terméket amíg gyermeke nem tud magától ülni 

- Ne használja a terméket, ha bármilyen része hiányzik vagy sérült. 

- Ne engedje a gyermeket közel a termékhez, miközben szereli. 

- A terméket olyan gyerekeknek ajánljuk, akik 0,5 – 3 éves kor között vannak és súlyuk nem haladja meg a 15 kg-ot. 

- Mindig használja az öveket. A tálca nem tudja teljesen megvédeni a gyermeket. 

 

 

Figyelmeztetések az hintaszékhez: 

Fontos! Olvassa figyelmesen és tartsa meg a leírást a jövőbeni felhasználásra 

Figyelmeztetések: 

- Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Ne használja a terméket amíg gyermeke nem tud magától ülni 

- A hintaszék nem alkalmas hosszú alvásra. 

- Ne helyezze a széket emelvényre, asztalra stb. mert ez veszélyes. 

- Mindig használja a védőfelszerelést. 

- 9 kg-ig használható a hintaszék. 

- A hintaszék nem helyettesíti az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, helyezze az ágyába. 

- Ne használja a terméket, ha bármelyik része sérült vagy hiányos. 

- Ne használjon más kiegészítőket vagy alkatrészeket, mint amit a gyártó ajánl. 

- A hintaszéket sima, egyenletes és vízszintes padlón használja. 

- A hintaszék 0+- 9 kg-os gyermekek részére készült. 

 

Leírás (1. és 2. ábra) 

1. Ülés háttámlával 

2. az ülés dőlésszögének beállítása 

3. Fa lábak 

4. Szék lábának összekötője 

5. Tálca 

6. Műanyag lágyék védő 

7. Lábtartó 

8. Műanyag lábvég 



9. Sínek 

10. Tálca állító gomb. 

 

A. Ülés háttámlával 

B. A szék lábának magasabb részei (x4) 

C. A szék lábának alacsonyabb részei (x4) 

D. Szék lábának összekötője 

E. Két rétegű tálca 

F. Műanyag lágyék védő 

G. Sínek 

H. Lábtartó 

I. Műanyag lábvég (x4) 

J. Csavarok (x8) 

K. Lábtartó csavarjai (x4) 

L. Csavarhúzó 

 

Az etetőszék összeszerelése(Lásd 1., 2. és 3. ábra): 

A láb tartozékai meg vannak jelölve (A, B, C, D) állítsa egymáshoz a felső (A) és az alsó (B) lábakat, mint a mintában: (A + A, B + B, C + C, D + D).  

a. A felső lábakat (B) csavarja az alsó lábakhoz (C) a jelölésnek megfelelően. 

b. Csavarja be az összeállított etetőszék lábakat (B és C) az ülés (A) oldalán lévő lyukakba.  

c. A székláb-csatlakozót (D) négy csavarral (J) be kell csavarni a széklábakba (B és C).  

d. Csavarja be a lábtartót csavarokkal (K) az etetőszék lábainak csatlakozójába (D).  

e. Helyezze a műanyag lágyékvédőt (F) az üléslyukakba (A), ha megfelelően rögzítette "kattanást" fog hallani.  

f. Forgassa el a műanyag lábvégeket (8), és állítsa be a padlóhoz, hogy növelje az etetőszék stabilitását.  

g. A gyermek maximális biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy minden elem megfelelően és biztonságosan rögzített-e.  

h. Húzza ki az oldalsó tálca gombjait (10). Helyezze a tálcát (E) a tartóba (A), állítsa be a tálca (E) három elérhető helyzet közül a megfelelőt.  

i. Az ülés dőlésének első és második pozíciója az etetőszék működésére szolgál. 

 

Figyelmeztetés! 

Az etetőszéket csak 3 éves korig használhatja gyermeke, ha nem haladta meg a 15kg-ot. 

3 fokozatú ülés dőlésszögének beállítása (A) (lásd 4. és 1. ábra), a biztonsági övek rögzítésének és kioldásának módja (lásd 5. ábra). 

- Nyomja meg az ülés mindkét oldalán található beállító gombokat (2), és állítsa be a gyermekének leginkább megfelelő három helyzet egyikét.  

- Helyezze be a gyermeket, helyezze be a csípőöv jobb és bal részét a központi csatba, amíg kattanást nem hall, és rögzítse a biztonsági öveket.  

- A biztonsági övek kioldásához nyomja meg a központi gombot, és vegye ki az öveket a központi csatból. 

 

A kis szék összeszerelése (lásd 6 és 2. ábra) 

- Csavarja le az etetőszék alsó lábát (C). Helyezze fel az alacsony szék (I) műanyag végeit, csavarjon négy csavart (J) a szék felső lábaiba (B), és 

ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve.  

- Az ülés első és második helyzetét az alacsony szék működésére tervezték. 

 

További lehetőség a hintaszék (nem tartozik az alapkészlethez) (lásd a 7,1 és 2 ábrát):  

- Alacsony szék (6. ábra) átalakítása hintaszékké: csavarja le a csavarokat (J) a szék felső lábáról (B), és távolítsa el az alsó szék (I) műanyag védőit.  

- Ezután állítsa be a síneket (G), és csavarjon négy csavart a szék felső lábaiba (C). Nyomja meg az ülés beállítógombját (2), hogy kiválassza az ülés 

három lehetséges dőlési helyzetének egyikét.  

- Az ülés dőlésszögének harmadik helyzete a hintaszék számára készült. 

 

Figyelmeztetés! 

A hintaszéket csak 9kg-ig használható olyan gyerekek számára, akik tudnak egyedül ülni. 

 

Tisztítás és tárolás: 

- Ne tegye ki a széket sokáig napfénynek.  

- A párnákat nem szabad vegyileg tisztítani vagy vasalni.  

- A tisztításhoz használjon gyenge tisztítószereket.  

- Gyakran ellenőrizze a széket.  

- Törölje le az ülést nedves ruhával.  

- Ne használjon súrolószert.  

- Ha a felső tálcán bármilyen szennyeződés van, mosogassa a mosogatógépben.  

- Ha bármilyen sérülést észlelt, hagyja abba a szék használatát. 

 

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől. 


